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 , באולם הישיבות בבניין המועצה.00:81בשעה  2022.02.08שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  – יאסר ג'דבאןמר 

  וממלא מקום סגן  –מר מחסן נסראלדין
 חבר המועצה  –מר יוסף שומרי 

 חבר המועצה  –מר איאד עבדאללה 
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 

 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 
 חבר המועצה  –מר נשאב ג'אנם 
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 חבר המועצה  –מר רזק אלמן
 
 
 

 משתתפים :
 / גזבר המועצה  מנכ"ל –מהדי נסראלדיןמר 

 
 
 

 היום :על סדר 
 . אישור קבלת הרשאה תקציבית ממש' החקלאות לצמצום התרבות חתולי רחוב.1

 ביצוע עב' ניקוז וסגירתו. 408מהעודף המצטבר בשוטף לתב"ר ₪  94,668העברת סכום של . 2

 ביצוע שצ"פ וסגירתו. 403מהעודף המצטבר בשוטף לתב"ר ₪  33,178העברת סכום של . 3

 קידום תוכנית שלב )ב( בשכונת חיילים משוחררים בסמיע . .4

 התקנת מזגנים בבית אלקומידי לעם ובבית ספר אחווה סמיע .  .5

 ביצוע עב' איטום במבני ציבור .. 6

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

וביקש המשיך בדבריו פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  – מר יאסר ג'דבאן

 לפי סדר היום .יל את הדיון בסעיפים להתח

 
 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :

 
 

לצמצום ₪  125,000לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממש' החקלאות ע"ס של  .1
 התרבות חתולי רחוב .

 

, 408מהעודף המצטבר בשוטף לתב"ר מס' ₪  94,668העברת סכום של לאשר פה אחד  .2
 בגובה התקציב המאושר . ביצוע עב' ניקוז וסגירת התב"ר

 
, 403מהעודף המצטבר בשוטף לתב"ר מס'  ₪ 33,178העברת סכום של לאשר פה אחד  .3

 ביצוע שצ"פים וסגירת התב"ר בגובה התקציב המאושר .
 

 ונת חיילים משוחררים חדשה שלב ב' סמיעקידום תוכנית מפורטת שכלאשר פה אחד  .4
 סמיע .קרב אנשי מערכות הבטחון ותושבי ע"י ותמ"ל לאור מצוקת הדיור ב

 
ומידי לעם ובבי"ס אחווה סמיע מכספי קהתקנת מזגנים בבית אללאשר פה אחד  .5

 .₪  300,000העודף המצטבר בשוטף בסכום של 
 

ביצוע עבודות איטום במבני הציבור מכספי העודף המצטבר בשוטף לאשר פה אחד  .6
 .₪  300,000בסכום של 

 
 
 

  18:25הישיבה ננעלה בשעה 
 

 
 בכבוד רב            רשם את הפרוטוקול   

 יאסר ג'דבאן                                 מהדי נסראלדין     

 ראש המועצה            / גזבר המועצה  מנכ"ל  

 
 : יםהעתק

 חברי המועצה 
 משרד הפנים , י"ם

  נוף הגלילמשרד הפנים , 
 משרד מבקר המדינה , חיפה                                              

            2022רנא 


